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BrantjesVeerman Advocaten vervult een voortrekkersrol in de professionalisering van de sport en in de ontwikkeling van het sport-

recht in Nederland door kennis en ervaring voor het voetlicht te brengen. Wij nemen deze rol serieus, zo serieus dat wij er soms te 

hard aan trekken.

Onze ambitie: hét toonaangevende advocatenkantoor op het gebied van sportrecht in Nederland worden.
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sponsors, spelersmakelaars, betaaldvoetbalorganisaties en belangenorganisaties bijstaat.
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recht, image rights, aansprakelijkheidsrecht, verenigingsrecht en tuchtrecht.

U kunt voor meer informatie of voor het maken van een afspraak Babs Dubois - Van Kleef bellen (020 420 2000 / 06 1509 4980) of 

e-mailen (dubois-vankleef@brantjesveerman.nl).
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Beat the Crisis is de slogan van mijn collega’s van Unie Jongeren. Deze tak van 

vakbond De Unie opereert als belangenbehartiger voor jonge professionals en 

probeert samen met haar leden bij werkgevers en de politiek oplossingen aan 

te dragen tegen de crisis. Via op jongeren gerichte media als Spits en BNN en 

een website (beatthecrisis.nu) proberen ze de doelgroep te bereiken. 

Heel de BV Nederland heeft op dit moment last van een economisch mindere 

periode. Ook de voetballerij ontkomt hier niet aan. Een flink aantal clubs in het 

betaalde voetbal heeft het op dit moment moeilijk en zij zullen alle zeilen bij 

moeten zetten om het hoofd boven water te houden. Sponsors haken af en 

de opbrengsten van televisierechten zijn lager. Daardoor dalen de inkomsten. 

Daarnaast lijkt ook de transfermarkt op slot te zitten, waardoor de gaten in de 

begroting steeds moeilijker zijn op te vullen. Het omvallen van de DSB bank zal 

ook niet zonder gevolgen blijven als AZ niet langer miljoenen kan uitgeven om 

spelers bij andere Nederlandse clubs weg te halen. 

Als de clubs noodgedwongen de begroting naar beneden moeten bijstellen 

zullen de voetballers dit uiteraard ook in de portemonnee gaan voelen. Mijn 

verwachting is dat dit vanwege de marktwerking niet direct voor de echte top-

pers geldt, maar bijna alle spelers net onder de absolute top zullen bij nieuwe 

contractonderhandelingen wel in moeten leveren. 

Daar is op zich niks mis mee. Waar ik me wel aan stoor is de suggestie dat de 

spelers verantwoordelijk zouden zijn voor de crisis in het betaalde voetbal. Wat 

een onzin! Alsof een speler er wat aan kan doen dat bedrijven steeds minder 

geld hebben om clubs te sponsoren. Bestuurders blijven eindverantwoordelijk 

voor begrotingen van clubs en natuurlijk ook voor dat deel van de begroting dat 

naar de spelerssalarissen gaat.

De media - ik lijk Louis van Gaal wel - doen ook aan deze hype mee. In de ene 

krant zou een voetballer niet meer mogen verdienen dan een ambtenaar en in 

een ander medium wordt het salaris van de minister president erbij gehaald. 

Alsof een ambtenaar, van welke gemeente dan ook, ooit voor ettelijke miljoen-

en verkocht wordt. Zelfs aan onze minister president hangt geen prijskaartje 

als hij wellicht straks de eerste premier van de EU wordt.

Het transfersysteem en de marktwerking zijn dus grotendeels verantwoordelijk 

voor de hoogte van salarissen. Overigens berichtte Voetbal International dat 

van de 600 contractspelers in de eredivisie er zo’n 200 spelers minder verdie-

nen dan € 50.000,-. Dat is zo ongeveer het gemiddelde salaris van een ambte-

naar. Daarnaast meldde NRC Handelsblad deze week dat er op dit moment 111 

amateurspelers actief zijn in het betaalde voetbal. Dat zijn vaak spelers die 

voetballen op basis van een ww-uitkering. Over deze groep maak ik me nog 

de meeste zorgen. 

De crisis biedt ook kansen. Als spelers, clubs en de KNVB de handen ineen 

slaan en creatief zijn, kan de voetballerij er sterker uitkomen. Ik zou zeggen…

Beat the Crisis!

Ko Andriessen

Directeur ProProf
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HET VOETBALNIEUWS BEKEKEN DOOR…

GIOVANNI VAN BRONCKHORST
In deze rubriek volgt ProProf Magazine samen met een bekende voetbalpersoonlijkheid de 

belangrijkste ontwikkelingen in deze bedrijfstak. In deze aflevering reageert Giovanni van 

Bronckhorst, aanvoerder van Oranje en Feyenoord, op het nieuws.

FIFA schaft voetbalmakelaar af

De spelersmakelaar verdwijnt per 2010. Vanaf volgend 

jaar trekt de FIFA wereldwijd alle licenties in. Clubs 

hoeven de vertegenwoordigers van spelers voortaan 

niet meer te betalen. Rob Jansen, directeur van Sport-

Promotion en een van de meest invloedrijke makelaars 

van de lage landen, is des duivels over het voornemen 

van de FIFA. “De FIFA kan het zelf niet aan en trekt zijn 

handen ervan af. Het is net alsof je in een oud Wild 

West-stadje een sheriff hebt die het niet meer aankan 

en je hem vervolgens maar helemaal weghaalt. Ik geef 

je nu op een briefje dat de spelers dadelijk loslopend 

wild worden.”

Bron: Voetbal International, 19-08-2009

Giovanni van Bronckhorst: “Ik heb mijn hele carrière 

slechts één zaakwaarnemer gehad. Sigi Lens werd mijn 

zaakwaarnemer toen hij nog bij de VVCS werkte en dat 

is hij altijd gebleven. Ook toen hij voor zichzelf ging wer-

ken. De reden is simpel: Ik heb een vertrouwensband 

met hem. Ik ga ervan uit dat Sigi Lens zich altijd voor 

mij zal inzetten en mijn zaken goed zal behartigen. Dat 

vertrouwen heeft hij altijd waargemaakt. Samen hebben 

we mijn carrière uitgestippeld en bewandeld. Ik ben niet 

iemand die zijn zaakwaarnemer veel inschakelt. Ik hoor 

wel eens dat zaakwaarnemers op de kinderen van een 

speler passen, maar dat vind ik belachelijk. Sigi heeft al-

tijd de contacten met de clubs onderhouden en ervoor 

gezorgd dat alle zaken geregeld werden wanneer ik er-

gens kwam. Daarnaast was hij altijd beschikbaar als ik 

vragen of wensen had. Daar trek ik zelf de lijn. Ik zou het 

vreemd vinden om mijn eigen zaken helemaal aan een 

ander over te laten. Je doet het samen, wat dat betreft 

heb ik altijd een heel goede samenwerking met Sigi. Hij 

houdt me op de hoogte van elke stap die hij voor me zet. 

Zaakwaarnemers zijn in een spelersgroep niet echt een 

onderwerp van gesprek. Je weet wel van elkaar door 

wie iemand wordt vertegenwoordigd, maar dat is ook al-

les. Ik heb nooit aan ploeggenoten gevraagd hoe ze over 

hun zaakwaarnemer dachten of wat hij precies voor ze 

deed. Ik denk dat je dat pas doet als je ontevreden bent. 

Daarvoor heb ik nooit een reden gehad. Natuurlijk word 

je tijdens een carrière wel eens benaderd door een an-

dere zaakwaarnemer die een club voor je heeft. Ik ver-

wees ze dan altijd door naar Sigi. Daarom sta ik altijd

verbaasd over de verhalen die je leest over spelers die 

bij meerdere zaakwaarnemers hebben getekend en in 

de problemen komen. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik 

ben zelf altijd opgevoed met het idee dat je eigen pres-

taties bepalend zijn voor de clubs waar je terecht komt. 

Je moet het zelf doen. Als je presteert komt het allemaal 

vanzelf. Die gouden bergen die soms worden beloofd 

heb ik altijd met een korreltje zout genomen.”

Doek is gevallen voor AZ-sponsor DSB Bank

De reddingsplannen voor de in nood verkerende DSB 

Bank zijn op niets uitgelopen. Vanochtend om negen 

verklaarde de rechtbank in Amsterdam de hoofd-

sponsor van voetbalclub AZ failliet. Voor dit seizoen 

zal het faillissement van AZ geen gevolgen hebben 

omdat DSB de sponsorgelden al volledig had betaald. 

Of de club op langere termijn in de problemen komt 

zal in de komende periode moeten blijken.

Bron: ANP, 19-10-2009
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“Natuurlijk schrik ik hier heel erg van. Ik heb gelukkig 

nog nooit een verkeerde investering gedaan of mijn geld 

op deze manier verloren. Door het faillissement van de 

DSB-bank besef ik pas dat je ook gewoon geluk moet 

hebben. De mensen die daar hun geld hadden onder-

gebracht, dachten dat het in goede handen was. Wie 

verwacht nu dat een bank failliet gaat? Heel erg sneu 

voor die mensen. Ik denk dat er nog een heleboel vragen 

zijn. En ik denk dat het ook invloed heeft op de spelers. 

Dat moet wat doen met je gemoedstoestand. Moet je 

je voorstellen dat je daar je geld voor later, voor na het 

voetballen, hebt vastgezet en dat je alles kwijt bent. Dat 

is vreselijk. Zelf heb ik me nog niet verdiept in mijn toe-

komst na het voetballen. Het ligt voor de hand dat ik wat 

ga doen in het voetbal, dat is nu eenmaal de wereld die 

ik ken. Maar wat? Geen idee. Ik denk dat ik eerst dingen 

wil ervaren, kijken wat me nu echt ligt. Daar wil ik best 

wat tijd voor uittrekken. Ik heb bijvoorbeeld nog geen 

trainerscursus gevolg.”

Maradona door het lint 

Diego Maradona was na de 1-0 overwinning van zijn 

Argentinië tegen Uruguay weer even helemaal zichzelf.  

Dankzij de minieme uitzege plaatste Argentinië zich 

rechtstreeks voor het WK in Zuid-Afrika dat volgend jaar 

plaatsvindt. Een uitzinnige Maradona ging totaal door 

het lint en knuffelde na de zege iedereen in zijn nabij-

heid, maar haalde op een uiterst bedenkelijke wijze hard 

uit naar de pers en andere criticasters. “Ik ben dank ver-

schuldigd aan de supporters en aan de spelers en aan 

niemand anders. De rest kan de pot op.”

Bron: expres.be, 15-10-2009

“Die buikschuiver van hem had wel wat…haha. Ik had 

nog nooit zoiets gezien. Je moet dit natuurlijk ook in per-

spectief zien. De druk was ontzettend groot, Maradona 

was overladen met kritiek. Dan is de ontlading natuurlijk 

enorm groot. 

Ik heb veel trainers gehad maar dat waren allemaal rus-

tige types. Daar hou ik ook meer van. Het lijkt me niets 

als iemand negentig minuten langs de lijn rent en je on-

ophoudelijk coacht. De spelers moeten op het veld de 

beslissingen nemen, zij moeten het doen. Dan moet je 

ze ook die verantwoordelijkheid geven. De trainer kan 

de hele week op de trainingen al laten weten hoe hij het 

wil hebben of voor de wedstrijd tijdens de bespreking. 

Als je de hele wedstrijd langs de lijn rent, heb je je werk 

niet goed gedaan, denk ik. Je kunt beter één of twee 

keer een goede aanwijzing geven, dat heeft veel meer 

impact. Als je voortdurend roept, horen de spelers je op 

den duur niet meer. 

Een goede speler heeft wel een streepje voor wanneer 

hij trainer wordt. Hij kent de kleedkamer, hij weet hoe 

spelers denken. Maar het is geen garantie. Het zijn dui-

delijk twee verschillende beroepen. 

Maradona was natuurlijk één van mijn idolen. Ik was elf 

jaar toen het WK in Mexico gehouden werd. Hij was de

eerste die ik zag als ik op televisie naar voetbal keek. 

Twee jaar later keek ik naar Marco van Basten. Dat wa-

ren mijn helden. De beste spelers waar ik mee samen 

heb gespeeld waren Ronaldinho en Messi. Als je elke 

dag met ze op het trainingsveld staat, ervaar je hoe goed 

ze eigenlijk zijn. Wat me het meeste is bijgebleven, is dat 

het ze allemaal geen enkele moeite kostte. Soms had-

den ze geen zin om te trainen, maar hadden ze dat wel, 

dan liepen ze alles en iedereen voorbij. Moeiteloos. Dat

is pas echte wereldklasse.”

Van Nistelrooy wil met Oranje naar WK 

Ruud van Nistelrooy heeft laten weten zich weer be-

schikbaar te willen stellen voor het Nederlands elftal. 

De aanvaller zou met Oranje graag aan het WK, dat vol-

gend jaar zomer in Zuid-Afrika wordt gehouden, willen 

deelnemen. “Ik wil vechten voor mijn plek in het Neder-

lands elftal om te spelen op het WK,” liet Van Nistelrooy 

weten.

Bron: Marca, 03-09-2009

“Ik was eigenlijk stomverbaasd toen hij in eerste instan-

tie na het EK in Zwitserland en Oostenrijk bedankte voor 

Oranje. Hij had dat nooit eerder laten merken. Ik begreep 

het uiteindelijk wel. Ruud speelt bij Real drie keer in de 

week en was op een punt gekomen dat hij Oranje als 

een extra belasting zag. Hij voelde blijkbaar dat zijn 

prestaties bij Real eronder leden, dus was hij gedwon-

gen een keuze te maken. Eigenlijk is dat een heel profes-

sionele keuze. Niemand heeft er wat aan als hij slecht 

speelt omdat hij overbelast is. Dat hij zich nu toch weer 

beschikbaar stelt komt – denk ik – omdat hij het gemist 

heeft. Misschien is hij nu op een punt gekomen in zijn 

carrière dat hij nog een WK wil meepakken. Wanneer 

Ruud in vorm is, kan hij belangrijk zijn voor elke ploeg, 

dus ook voor Oranje. Na het EK zijn we echt naar elkaar 

toe gegroeid, er is meer zekerheid. Daar is door de trai-

ner ook bewust naartoe gewerkt. Hij geeft vertrouwen 

aan de groep, stelt vaak dezelfde jongens op. In een 

ploeg die maar elf wedstrijden per jaar samen speelt, is 

dat natuurlijk belangrijk. Zo creëer je toch een echt team

waar iedereen van elkaar weet wat er verwacht wordt. 

Door die duidelijkheid zie je ook dat onze prestaties niet 

meer zo grillig zijn. We hebben geen uitschieters meer 

naar beneden. We hebben zelf gezien hoe fataal dat kan 

zijn op een EK. Daar winnen we van Frankrijk en Italië 

maar breekt een slechte dag tegen Rusland ons meteen 

op. Van Marwijk heeft vanaf zijn aanstelling meteen ge-

zegd dat hij die grilligheid eruit wilde halen. Ik denk dat 
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naast elkaar leg, stel ik vast dat we eigenlijk alleen tegen 

Japan heel matig speelden. Die wedstrijd wonnen we 

wel met 3-0. Daar zal het uiteindelijk om gaan: dat we op 

een slechte dag toch gewoon winnen.”

Zlatan Ibrahimovic (Barcelona): 

“Ik ben intens gelukkig”

De komende vijf seizoenen speelt Zlatan Ibrahimovic 

voor FC Barcelona. De lange aanvaller komt voor liefst 

66 miljoen euro over van Internazionale. Tijdens de pers-

presentatie, maandagavond, toonde de oud-Ajacied 

zich een tevreden man.

“Het is moeilijk uit te leggen hoe ik me nu voel,” aldus de 

27-jarige Ibrahimovic. “Ik ben de gelukkigste man van de 

hele wereld. Het was mijn grote droom om ooit voor FC 

Barcelona te spelen. Die droom is vandaag uitgekomen. 

In één woord: fantastisch!”

Bron: Sportweek.nl, 27-06-2009

“Dit geeft aan hoe groot Barcelona is en wat voor een 

liefhebber Zlatan is. Ibrahimovic speelde al voor een 

topclub in Italië. Hij verdiende al ongelooflijk veel geld, 

maar wilde per se bij Barcelona spelen. Waarom? Al-

leen vanwege het voetbal dat daar gespeeld wordt. Ik 

ken dat gevoel. Ik prijs me ook ontzettend gelukkig dat ik 

daar heb mogen spelen. Dat ik deel heb mogen uitmaken 

van een ploeg die zo ontzettend mooi voetbal speelde. 

Dat is precies waarom je voetbal mooi vindt, daarom 

ben je profvoetballer geworden.”

Hofland overwoog te stoppen na bedreigingen Feye-

noord-verdediger Kevin Hofland zou het voorbije sei-

zoen het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. Hofland 

werd gezien als degene die definitief het vertrek van 

trainer Gertjan Verbeek inleidde. Het kwam zelfs zo ver 

dat hij overwoog helemaal te stoppen met voetbal. “Ja, 

ik ben wel bang geweest.” Hofland en zijn gezin werden 

tot twee keer toe thuis bedreigd, waardoor de verdedi-

ger overwoog zijn loopbaan te beëindigen.

Bron: Algemeen Dagblad, 11-06-2009

“Ik heb er inderdaad met Kevin over gepraat, maar het 

is verschrikkelijk moeilijk om hem daarin te adviseren.

Je kunt hem alleen maar steunen. Wat me vooral bij is 

gebleven is dat je het in zo’n periode altijd fout doet als 

speler. Wat je ook doet, de woede van het publiek blijft 

op je gericht. Heel merkwaardig. Alles staat of valt met 

het resultaat. Als je wint is alles wat je doet goed, als je 

verliest dan zijn ze woedend op je. Je weet van te vo-

ren al dat het zo werkt, maar toch vreet het aan je. Je 

neemt het mee naar huis, het beïnvloedt je hele gevoel. 

Je ervaart ook hoe dicht het bij elkaar ligt. In het eerste 

seizoen bij Feyenoord hadden we een paar fantastische 

eerste maanden en we wonnen toen ook de beker. Toen 

kwam dat tweede seizoen waarin alles fout ging. De 

club was ook niet stabiel, dat werkt door naar het veld.

Met Mario Been en Leo Beenhakker is er weer duidelijk-

heid en rust. Dat moet voor een aantal jaren zo blijven en 

dan kan Feyenoord weer stappen gaan maken.”

Faillissement dreigt voor RKC 

De gemeente Waalwijk zal slechts deels gehoor ge-

ven aan de vraag van voetbalclub RKC om de ach-

terstallige huur over 2008 (612.000 euro) en reductie 

van de huur van het stadion (naar 300.000 euro). Door 

deze beslissing komt het reddingsplan in gevaar. Nu 

de gemeente de jaarlijkse huur slechts naar 450.000 

euro wil verlagen, lijkt een faillissement onafwend-

baar. 

Bron: De Telegraaf, 23-10-2009

“RKC Waalwijk is een ploeg die ik altijd met belangstel-

ling heb gevolgd. Bij die ploeg speelde ik mijn eerste 

wedstrijden in het betaald voetbal. Een kleine, maar ook 

heel warme club. Ik kan ook iedere jonge speler die bij 

een topclub niet meteen aan spelen toekomt aanraden 

om eerst de stap te maken naar zo’n club. Je ziet vaak 

dat jonge spelers twijfelen, die denken: als ik eenmaal 

vertrek kom ik misschien nooit meer terug. Ik weet uit er-

varing dat die stap gewoon noodzakelijk is. Soms is die 

ene stap naar het eerste elftal van Feyenoord, Ajax of 

PSV net iets te groot. Maar hij blijft te groot als je alleen 

maar gaat zitten wachten op je kans. Ik was destijds 

ook een jaar of negentien. Op die leeftijd moet je spelen, 

jezelf ontwikkelen. Die kans kreeg ik bij RKC Waalwijk 

op eredivisieniveau, daar ben ik alleen maar beter ge-

worden. Als het me daar niet was gelukt, dan was het 

me ook bij Feyenoord niet gelukt, zo eerlijk moet je tegen 

jezelf wel zijn. Ruud van Nistelrooy en Klaas-Jan Hunte-

laar zijn er ook niet slechter van geworden.”



Uitkomsten  
klanttevredenheidsonderzoek

per

nieuws van het CFK

de regeling voldoende te 

kennen. Nogal wat deel-

nemers weten echter niet 

wanneer en hoe de over-

bruggingsuitkering 

wordt vastgesteld. 14% 

van deelnemers met een 

lopende uitkering zegt dat hij vooraf een 

andere verwachting had van de duur en 

hoogte van de uit-kering. 

27% had zelfs geen idee 

wat hij als overbruggingsuit-

kering kon verwachten.

Deelnemers zijn te spreken 

over de communicatie door 

het CFK

De kwaliteit van de infor-

matieverstrekking door het 

Deelnemers zijn blij met 

de overbruggingsregeling

Uit het onderzoek blijkt 

dat vrijwel alle deelnemers 

(96%) het goed vinden dat 

de overbruggingsregeling 

bestaat.

Deelnemers die op dit moment een over-

bruggingsuitkering ontvangen, geven 

bijna unaniem (97%) aan dat de maan-

delijkse uitkering van het CFK een posi-

tieve bijdrage levert aan een soepele 

vergang naar een volgende carrière.ove

 

Deelnemers zijn redelijk op de hoogte 

van de regeling

kennis over het doel Gevraagd naar hun kenn

bruggings-en de werking van de overbrugg

mersregeling zeggen de meeste deelnnemmers 

CFK wordt door de deelnemers positief 

gewaardeerd. 83% vindt de informatie-

voorziening goed tot zeer goed. De 

website, nieuwsbrieven en de presenta-

ties op de clubs vallen het meest in de 

smaak. Van de deelnemers die nog geen 

presentatie op de club hebben bijge-

woond, denkt 51% dat het nuttig is zo’n 

presentatie te bezoeken. Van deelne-

mers die wel een presentatie hebben 

bijgewoond, blijkt maar liefst 92% die 

nuttig te hebben gevonden. De website 

van het CFK wordt het meest gewaar-

deerd door de deelnemers die in het 

buitenland actief zijn.

Het oordeel van de deelnemer over het 

CFK als organisatie: goed!

, deskundigheid, De betrouwbaarheeid, deskundighei

bereikbaarheid enn responssnelheid van 

het CFK wordt dooor 90% van de deelne-

mers als goed tot zzeer goed gekwalifi-

ceerd. Dit betekennt een enorme kwali-

teitsverbetering teen opzichte van de 

resultaten uit het onderzoek van 2003. 

Het gemiddelde raapportcijfer dat het 

CFK krijgt, is een 77,6 (2003: 6,8).

In maart 2009 zijn alle deelnemers van het CFK uitgenodigd om mee te doen 

aan een klanttevredenheidsonderzoek. Het CFK peilde daarmee de mening over 

de overbruggingsregeling en over de kwaliteit van zijn dienstverlening. In deze 

nieuwsbrief lees je alleen de belangrijkste uitkomsten. Kijk voor het gehele 

onderzoek op onze website: www.cfk.nl.
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Wat vindt u in het algemeen van de informatie- 
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onderwerpen waar de deelne-

mersraad zich mee bezig houdt.

Samenvattend 

Uit het onderzoek blijkt dat deel-

nemers tevreden zijn over het 

bestaan van de overbruggingsre-

geling. De regeling helpt deelne-

mers na hun voetballoopbaan bij 

de overgang naar een maatschap-

pelijke carrière. Verder is men 

over het algemeen redelijk op de 

hoogte van de werking van de 

regeling. Er zijn wel enkele pun-

ten die meer toelichting behoe-

ven, zoals de manier waarop de over-

bruggingsuitkering wordt vastgesteld.

Deelnemers geven aan de organisatie 

en de dienstverlening van het CFK te 

waarderen. Wij hebben daar de afgelo-

pen jaren met veel passie en energie 

aan gewerkt en we zijn dan ook ver-

heugd over de waardering van de deel-

nemers. Maar we leunen niet achter-

over. We zullen de uitkomsten van deze 

enquête en de suggesties van deelne-

mers gebruiken om de dienstverlening 

verder te verbeteren. 

Wat gaan we doen?

Op basis van de uitkomsten van het 

onderzoek zijn nu al de volgende acti-

viteiten gepland:

Het CFK gaat regelmatig aan iedere 

deelnemer laten weten welke hoogte 

en duur van de uitkering van toepas-

sing is als hij per vandaag zou stoppen 

met voetbal.

Er zal meer aandacht worden besteed 

aan de activiteiten van de deelnemers-

raad. Inmiddels is een eigen loket 

geopend (deelnemersraad@cfk.nl), 

waar deelnemers direct contact kun-

nen opnemen met de leden van deze 

raad.

In een van de volgende nieuwsbrie-

ven zal aandacht worden besteed aan 

de manier waarop de organisatie van 

het CFK is ingericht. Op de website is

hierover al informatie al te vinden.

Aan de website worden filmpjes in 

diverse talen toegevoegd, waarin kort 

en in heldere taal antwoord wordt 

gegeven op de belangrijkste vragen 

van deelnemers. Hiermee wordt de 

informatie nog toegankelijker voor de 

deelnemers, ook vanuit het buiten-

land.

Ten slotte

Sommige deelnemers hebben naar aan-

leiding van de enquête een persoonlijke 

vraag gesteld via de website of het CFK 

verzocht te reageren. Aangezien het 

een anonieme enquête betrof en we dus

niet beschikken over de namen van de 

afzenders, kunnen we hierop niet rea-

geren. Vriendelijk verzoek om in zo’n 

geval nog even contact op te nemen.     

Twee derde van de deelnemers geeft 

aan voldoende inzicht in de CFK-

organisatie te hebben. Een derde (34%)

zegt onvoldoende inzicht te hebben.

Bij deze groep deelnemers ontbreekt 

vooral het inzicht in de structuur van de 

organisatie en de manier waarop de 

besluiten over het vermogensbeheer 

worden genomen.

Verantwoordelijkheden  

deelnemersraad voor veel deelnemers 

onvoldoende duidelijk

Hoewel ruim 70% van de deelnemers op 

de hoogte is van het bestaan van de 

deelnemersraad, weet 63% van de deel-

nemers niet of de raad voldoende zijn 

belangen vertegenwoordigt. Iets minder 

dan de helft geeft aan vaker en beter 

geïnformeerd te willen worden over de 
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Het voetbal wordt getroffen door de financiële re-

cessie. Jeugdspelers krijgen al vroeg te maken met 

transfers en makelaars. De Nederlandse competitie 

staat met de topklasse en de degradatieregeling 

voor een ingrijpende hervorming. Genoeg om over 

te praten dus. In crisistijd gebeurt dat natuurlijk niet 

in een sjiek restaurant, maar in huize Andriessen. De 

vakbondsleider inviteerde in zijn Tilburgse stulp ver-

tegenwoordigers uit de verschillende gremia van het 

voetbal. Een ingehuurde kok schotelt de gasten een 

uitgebreid diner voor. Tussen de oesters en het kaas-

plankje voert de directeur een stevige discussie met 

NAC-speler Martijn Reuser (Centrale Spelers Raad), 

Frank Molkenboer (algemeen directeur Willem II) en 

Kees Ploegsma junior (FIFA-makelaar SEG Interna-

tional). Hoe sterk is de positie van de spelers straks 

nog? Aan tafel ontrolt zich een levendig debat.

crisis
Frank Molkenboer nipt van zijn witte wijn en snijdt 

meteen maar een heikel thema aan: het DSB debacle 

in Alkmaar. “Als je kijkt waar het geld in het voetbal 

vandaan is gekomen, dan moet je concluderen dat 

Dirk Scheringa toch wat clubs in stand heeft gehou-

den. Als hij bij ons Moussa Dembele en Mounir El 

Hamdaoui niet had gekocht, dan had ik het nog wel 

eens willen zien hoe het met Willem II was afgelo-

pen.”

Ploegsma jr: “Zijn investeringen hebben ook veel 

punten opgeleverd voor de Europese ranglijst. De 

Champions League plaats is voor het Nederlandse 

voetbal heel belangrijk. Dan is het nooit goed als AZ 

weer terugzakt. De grote vraag is: waar staat AZ over 

drie jaar? Het succes was gestoeld op goede trainers 

zoals Louis van Gaal en Co Adriaanse, gecombineerd 

met investeringen in spelers. Die salarissen kan je 

zonder de grote investeerder niet meer betalen, trai-

ners zullen dan minder snel komen. De status van AZ 

dreigt nu af te brokkelen.”

Reuser: “In de Alkmaarderhout was er maar een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar. In het nieuwe 

stadion is de supporterskern gegroeid. Maar hoe gaat 

dat als de prestaties straks minder worden? Want dat 

ze sportief een stap terug gaan doen lijkt me wel dui-

delijk.”

Andriessen: “Als er belangrijke mensen vertrekken, 

krijg je het risico van een sneeuwbaleffect. Zeker als 

blijkt dat het achterland qua supporters en sponsors 

niet groot genoeg is. Er zijn spelers die naar zich toe 

rekenen. Die denken: misschien is het voor mij mak-

kelijker om in de winter weg te komen. Laten we ho-

pen dat het anders gaat, maar op het eerste oog is 

het zorgelijk voor het betaald voetbal als een van de 

grote investeerders vertrekt. We hebben het nu over 

AZ, maar er zijn natuurlijk veel meer clubs die het 

moeilijk hebben.”

Molkenboer: “Kijk even naar RKC. Bijna alle bordspon-

soring heeft een relatie met Mandemakers en verder 

staan er voornamelijk lokale bedrijven achter. Zo is de 

club afhankelijk geworden van één man. De hoofd-

sponsor van Vitesse zit in zwaar weer. Wij hebben de 

situatie omtrent onze financiën ook moeten oplossen 

in overleg met de gemeente. De huur voor ons stadion 

is bevroren en er komt een onderzoek naar de hoogte 

van de huur. Daarna weten we of we de huur alsnog 

moeten betalen of dat deze te verrekenen is met 

reeds teveel betaalde huur. Wij zijn echt niet de enige 

die een tekort hebben moeten oplossen. Het gaat nu 

overal even minder.” 

uitgangspositie
Reuser: “Dit raakt ook de spelers. Het komt nu heel 

dichtbij. Bij een club als AZ wordt er in de kleedkamer 

veel over gesproken. Dan gaat je focus helemaal weg 

van waar het eigenlijk om gaat: de wedstrijden.”

Andriessen: “Het is ook wel even goed om het beeld 

over de hoge salarissen te nuanceren. Het gemiddel-

de salaris (335 duizend euro, red.) dat ieder jaar naar 

buiten komt, wordt berekend over twee seizoenen 

geleden. De mensen denken dat alle voetballers een 

paar ton verdienen. In de Tilburgse gemeenteraad 

werd ook gesproken over duurbetaalde voetballers. 

Dat is beeldvorming. In de eerste divisie worden am-

per nog salarissen betaald. In de eredivisie gaat het 

ook teruglopen.”

Ploegsma jr: “Sterker nog, dat gebeurt al. Voor El 

Hamdaoui en Dembele willen clubs nog wel veel be-

talen, maar niet meer voor de categorie daaronder.”

Reuser: “Daar kunnen we heel moeilijk over doen, 

maar de spelerslonen zijn gewoon marktconform. De 

toppers zullen altijd top blijven verdienen. Daaronder 

zit een heel grote groep onder die de laatste jaren 

goed heeft kunnen verdienen. Dat kan altijd weer wat 

minder worden, maar dat hoeft niet ten koste te gaan 

van de kwaliteit. In de eerste divisie zitten veel spe-

lers die niks verdienen of er een baan naast hebben. 

Je kunt je afvragen of die spelers de kwaliteit hebben 
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“ER ZAL VEEL GAAN VERANDEREN…”
ProProf-directeur Ko Andriessen nodigde drie prominenten uit de voetbalwereld bij hem thuis 

uit om eens te debatteren over de positie van de spelers. Het smakelijke diner en het goede 

glas wijn maakten de tongen los. Het werd een latertje.

Martijn Reuser: “Door de crisis 

gaat de focus weg van waar 

het allemaal om draait: de 

wedstrijden”
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om het Nederlands voetbal op een hoger niveau te 

brengen.”

Ploegsma jr: “Het is wat de gek er voor geeft, maar la-

ten we niet de concurrentie met het buitenland uit het 

oog verliezen. Een speler die nu nog voor NAC kiest, 

gaat straks misschien wel naar Alemannia Aachen 

omdat daar veel meer wordt betaald.”

de jeugdtransfers
Ploegsma jr: “Twintig grote clubs bepalen alles. Chel-

sea koopt gewoon tien jeugdspelers uit Nederland 

en holt zo onze opleiding uit. De Nederlandse clubs 

klagen, maar hebben boter op hun hoofd. Feyenoord 

trekt Willem II leeg. En Willem II doet weer hetzelfde 

met clubs in België. En weet je wat het ergste is? Van 

die tien jeugdspelers bij Chelsea breekt er één door 

en de rest gaat verloren voor het Nederlandse voet-

bal.”

Reuser: “Hoezo dan? Die spelers kunnen toch ge-

woon weer terugkomen naar Nederland?”

Ploegsma jr: “Zo werkt het niet. Die talenten blijven

rondhangen in lagere Engelse divisies omdat de sala-

rissen daar hoger zijn. Terwijl ze als speler misschien 

wel verder waren gekomen als ze hun opleiding in 

Nederland hadden afgerond.”

Molkenboer: “Neem Mounir El Hamdaoui. Gaat naar 

Excelsior, Engeland, komt terug en maakt weer een 

stap omhoog. Dat is dus een voorbeeld dat het ook 

anders kan. Maar misschien is dat wel een uitzonde-

ring.”

topcontract
Andriessen: “De vraag is: zijn spelers nog wel bereid 

om te investeren? Ook spelers in de eerste divisie 

kunnen best de kwaliteiten hebben om er op den duur 

”
is 

de 

Frank Molkenboer: “Willem II is 

echt niet de enige club die een 

tekort heeft moeten oplossen”
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te komen. Maar je hebt tegenwoordig echt een top-

contract als je 30 duizend euro per jaar verdient. Het 

gros verdient minder dan 10 duizend. Waarom komen 

die jeugdspelers uit Engeland niet terug? Nou, als ze 

geluk hebben kunnen ze ergens een contract voor 20 

duizend euro tekenen. Dat is dus niet aantrekkelijk 

genoeg.”

Ploegsma jr: “Waarom zouden ze ook als ze in de 

Championship meer verdienen? Waarom is Neder-

land dan zo heilig?”

Reuser: “Ik durf wel te zeggen dat de opleiding in 

Nederland veel sterker is. Ik had alleen een half jaar 

nodig om me fysiek aan te passen. Toen dat eenmaal 

was gelukt, kon ik iets extra’s brengen. Die Engelse 

gasten zouden zich hier nooit kunnen aanpassen, om-

dat ze alleen maar een fysiek dingetje kunnen.”

Andriessen: “Sommige spelers hebben ook gewoon 

een aanloop nodig, bijvoorbeeld via de eerste divisie. 

Carrières worden nu om zeep geholpen. Ik ben voor 

een heel ander systeem. Het is niet wenselijk dat 

spelers op hun zestiende al uit hun omgeving worden 

gehaald. Of nog eerder. Er zijn clubs die daarom de 

ouders van talentjes in dienst nemen. Economisch 

misschien aantrekkelijk, maar ik denk niet dat het 

voor het Nederlandse voetbal goed is.”

Reuser: “De vraag moet zijn: is het opleidingsniveau 

in Engeland beter? Toen ik acht jaar was vroegen 

ze: zou je bij Ajax willen komen voetballen? Nee, dat 

wilde ik niet en mijn ouders ook niet, want ik had het 

heel goed naar mijn zin bij mijn amateurclub. Pas zes 

jaar later ging ik naar Ajax. Je kunt dus wel over sys-

temen praten, maar er ligt gewoon een heel belang-

rijke taak bij de ouders en de begeleiding. Die moeten 

niet alleen naar geld kijken, maar denken: híér is het 

klimaat voor mijn kind om te ontwikkelen en presteren 

het beste.”

ingepalmd
Ploegsma jr: “Ik ben daar ook geen voorstander van. 

De jongens worden gewoon ingepalmd. Ik ben bege-

leider van Marko Vejinovic van Heracles. Die zat op 

zijn zeventiende gewoon om tafel met Rafael Benítez 

van Liverpool. Spelers worden naar grote clubs gevlo-

gen, ze worden ontvangen door een trainer en krijgen 

een geweldig contract aangeboden. Zeg dan maar 

eens nee. Dan moet je sterk in je schoenen staan.”

Andriessen: “Het standpunt van ProProf is dat de op-

leiding beter moet worden beschermd. Dat is voor de 

jeugd en het voetbal beter. Frank noemde straks het 

voorbeeld van Mounir. Dat is wel een speler die pas 

op latere leeftijd naar Engeland is gegaan. Zo hoort 

het ook. Gevoelsmatig zou de grens op achttien jaar 

moeten liggen en niet jonger.”

makelaars onder vuur
Ploegsma: “Je ziet dat spelers vaak de eerste con-

tracten al krijgen aangeboden in het jaar dat ze zes-

tien worden. Dan zijn de spelers dus pas vijftien. Ze 

willen dan toch vragen stellen buiten de club om, 

want de club heeft natuurlijk geen onafhankelijk ver-

haal. Zo worden spelers min of meer gedwongen om 

al in contact te komen met makelaars. Dat is iets waar 

ik nu op word aangevallen.”

Andriessen: “Hier ligt ook een taak voor de vakbond.”

Ploegsma: “Waarom? Kan jij soms beter bepalen of 

een talent naar Willem II of naar NEC moet gaan?”

Andriessen: “Wij zijn voor spelers de enige onafhan-

kelijk organisatie in Nederland, omdat wij niet aan 

arbeidsbemiddeling doen. Als geen ander kunnen wij 

spelers natuurlijk wel adviseren waar ze op moeten 

letten bij het tekenen van een jeugdcontract.”

Molkenboer: “Stel dat een ouder van een minder-

jarige speler bij onze club vraagt: waar kunnen wij 

terecht voor informatie? Dan kunnen wij hem eigen-

lijk niet naar een makelaar sturen, maar het zou wel 

prettig zijn als wij kunnen zeggen: ga maar naar de 

vakbond.”

Ploegsma jr: “Maar een vakbond zou in mijn ogen 

geen contractonderhandelingen moeten doen, want 

die moet onafhankelijk blijven. Het lijkt mij beter als 

een club zegt: met deze vier makelaars hebben wij 

goede ervaringen. Vervolgens moet de club zijn han-

den ervan af trekken. Ik zou het liefst ook pas spelers 

vanaf achttien jaar begeleiden, dan kun je beter in-

schatten of die het gaan halen of niet. Maar dan moet 

wel iedereen zich daar aan houden. Messi zat op zijn 

elfde bij Barcelona. Daar hoor je niemand over.”

heikele kwestie
Andriessen: “Er zijn wel regels om de jeugd te be-

schermen. Het blijft een heikele kwestie. Zo zou je 

eigenlijk niet in het nieuws moeten komen.”

Ploegsma jr: “Ik heb helemaal niemand uit de losse 

pols benaderd. PSV heeft mij gevraagd of ik een ou-

der kon helpen met informatie.” 

Reuser: “Waarom zit je nou in die categorie te vissen? 

Ik ben ook drie keer veranderd van zaakwaarnemer. 

Het is een misverstand dat je een speler nooit meer 

kan begeleiden als die al onderdak is. Als je dingen 

doet die volgens je werkethiek niet goed zijn, denk je 

volgens mij te veel aan de korte termijn. Op de lange 

termijn kan je volgens mij beter het spel precies vol-

gens de regels spelen. Dat klinkt misschien erg eer-

lijk, maar Dirk Scheringa is nu wel omgevallen omdat 

Ko Andriessen: “Als je de 

makelaarslicenties afschaft, heb 

je straks allemaal ooms, neven en 

nichten aan tafel zitten”



hij onethisch heeft gehandeld.”

Ploegsma jr: “Laatst werd ik zelf gebeld door een va-

der. Hij heeft een zoon van veertien. Er zaten allerlei 

nationale en internationale clubs achteraan. De club 

had gezegd: bel Kees, hij kan je helpen. Ik verzin toch 

niet dat zes clubs die vader bellen? Dat die clubs hem 

tijdens jeugdtoernooien aan de jas trekken? Zo gaat 

het vaak. Er bestaat een kans dat de club al voor zijn 

zestiende verjaardag een contract op tafel legt.”

Andriessen: “Die ouder zou dan bij ons moeten uit-

komen. Ik snap wat Kees zegt, maar ik vind ook: vol-

gens de regels mag je spelers onder de 16 jaar niet 

bemiddelen. Dus moet je ze laten lopen. Dan pakt een 

andere makelaar hem ongetwijfeld wel op, maar ei-

genlijk moet je dat niet willen.”

geen regels
Ploegsma: “Oké, maar dan moeten de clubs óók niks 

doen onder de 16. Dus ook niet als het Messi is. En 

waar zitten we nou eigenlijk over te praten? Als de 

FIFA-licenties voor zaakwaarnemers in 2010 worden 

afgeschaft zijn er helemaal geen regels meer. Dan 

wordt het een puinhoop. Maar ja, ik heb nog geen 

club gehoord die protesteert tegen de afschaffing van 

de licenties. Die vinden dat dus prima.”

Molkenboer: “Wij hebben intern gesproken over het 

afschaffen van de makelaarslicenties. Op zich vinden 

wij het goed dat een speler die een relatie opbouwt 

met een makelaar, straks ook die makelaar zelf be-

taalt. Kijk, ik heb er geen enkele moeite mee om een 

zaakwaarnemer te betalen die voor ons werk heeft 

verzet. Maar je hebt ook makelaars die rekeningen 

sturen zonder dat ik ze ooit heb gezien. Of die één 

keer hebben gebeld en daar een enorme fee voor 

willen. Als club wil je alleen betalen voor ‘gevraagd’ 

advies of diensten. Als de vraag van de speler (of een 

andere werkgever) komt, zal die de rekening moeten 

betalen.”

Andriessen: “Maar je moet ook de grotere gevolgen 

overzien. Het wordt nu helemaal los gelaten. Voordat 

je het weet heb je allemaal ooms, neven en nichten 

aan tafel zitten. Dat lijkt me niet in het belang van de 

spelers en ook niet van de clubs. Wij vonden de re-

gelgeving van de FIFA een eerste stap op de goede 

weg. We zijn dan ook tegen de afschaffing van de 

licenties.”

spelersraad boos over degradatie
Andriessen: “Er gaat voor de spelers nog veel meer 

veranderen het komende jaar. Neem de nieuwe de-

gradatieregeling. Afgelopen week is TOP Oss in trai-

ningskamp geweest voor een wedstrijd tegen Haar-

lem. Het lijkt nu wel op Europees voetbal. Als het aan 

Henk Kesler ligt degraderen er straks twee clubs. Als 

vakbond vinden wij het prima dat uit sportief oogpunt 

clubs degraderen, maar dan moeten er ook verplicht 

clubs promoveren. Dat gebeurt dus niet. Daar maak ik 

me zorgen over, want dat betekent verlies van werk-

gelegenheid.”

Molkenboer: “Dat zeg jij nou wel, maar we moeten 

ook reëel zijn. We weten ook allemaal dat er in de eer-

ste divisie clubs zijn die een lagere begroting hebben 

dan een hoofdklasser. Spelers verdienen in de top 

van het amateurvoetbal meer dan onderin de eerste 

divisie. Dan kan je ook de vraag stellen: zijn die spe-

lers nou slechter af bij de amateurs?”

Andriessen: “Wat is nou straks de arbeidsrechte-

lijke positie van de spelers die degraderen naar de 

topklasse? Stel, je hebt een driejarig contract van 15 

duizend euro per jaar. Lopen die contracten na de de-

gradatie gewoon door? Het moge duidelijk zijn dat wij 

daar zo langzamerhand wel duidelijkheid over willen 

hebben. Vandaar dat we ook met de sociale partners 

in gesprek zijn gegaan.”

inkrimpen
Ploegsma: “Het lijkt mij niet zo moeilijk. Laten we ge-

woon die eerste divisie inkrimpen naar zestien clubs. 

Ik ben vaak in Noord-Brabant. Daar zitten zoveel

clubs zo dicht op elkaar, die kunnen nooit allemaal 

levensvatbaar zijn.”

Reuser: “Als een paar zwakke clubs afvallen krijg je 

misschien wel een sterkere competitie waarin het

geld verdeeld wordt over minder clubs. Dan kunnen 

die spelers normale contracten krijgen. Dat is natuur-

lijk ook wat waard.”

Andriessen: “ProProf maakt zich al jaren hard voor 

het aanbieden van contracten op basis van het mini-

mumloon. Het is absurd dat profspelers op amateur-

basis voetballen. Het lijkt me niet meer normaal dat 

iedereen minimaal het wettelijk minimum loon ver-

dient. Voor vakkenvullen bij de Albert Heijn krijg je wel 

betaald, maar voor het spelen van profvoetbal niet.”

De klok gaat naar de nacht. De vakbondsdirecteur 

leunt achterover en zet zijn tanden in een stuk kaas. 

Het laatste woord is aan hem: “Nu het geld op raakt 

en we aan de vooravond staan van grote veranderin-

gen, moeten we weer inventief zijn en met elkaar in ge-

sprek blijven. Daar dragen dit soort avonden aan bij.”
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Kees Ploegsma jr.: “Je moet wel 

sterk in je schoenen staan, wil je 

als jonge speler een geweldig 

contract afslaan”
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Daags na de Europa League wedstrijd tegen Dinamo 

Zagreb hebben we een ontmoeting met Ajax-talent 

Daley Blind. Ajax won de wedstrijd met 2-1 en dat 

stemde trainer Martin Jol ‘opgelucht en blij’. 

Blind speelde gisteren niet mee en moet daarom van-

daag een training afwerken op De Toekomst. Bepaald 

geen straf op een dag als deze. Het zonnetje schijnt 

en er staat een nauwelijks voelbaar briesje. Blind oogt 

fris als hij van het veld komt. Hij is tevreden over deze 

ochtend. Hij heeft goed gewerkt en veel laten zien. 

Daley Blind is nog maar negentien. Het is bijna raar 

om iemand van deze leeftijd naar zijn voetbalgeschie-

denis te vragen. We doe het toch. Gewoon omdat we 

dat altijd doen.

“Ik ben eerst voor de AFC gaan voetballen,” blikt Blind 

terug. “Ik was vijf jaar oud. Eigenlijk een beetje te 

jong, maar ik kon goed meekomen, dus vroeg de trai-

ner of ik wilde blijven. Natuurlijk wilde ik dat. Ik was 

altijd met de bal bezig. Op school, thuis, binnen, bui-

ten… Al snel kwam ik in de F1 terecht. Toen ik zeven 

was wilde ik meedoen aan de talentendag van Ajax. 

Iedereen kan zich voor die dag inschrijven. Je krijgt 

een nummer en dan moet je de hele dag wedstrijdjes 

spelen. Er vallen steeds meer jongens af. Uiteindelijk 

blijft er een groepje over waarmee een nieuw elftal 

wordt gevormd. Ik mocht ook komen. Daar hoefde ik 

niet lang over na te denken. Dat is de droom van ie-

der Amsterdams jongetje. Vanaf dat moment trainde 

ik drie keer per week en een keer per week speelde 

ik een wedstrijd. Ik ging na school direct naar de trai-

ning en daarna werd ik meteen naar huis gebracht. 

Dan stond ik daar weer te voetballen. Voor mij was 

voetbal bijna een verslaving, zo leuk vond ik het. 

Je traint bij Ajax met de beste trainers. Je leert hoe 

je moet staan bij bepaalde situaties. Als klein man-

netje pik je natuurlijk niet alles meteen op, maar als 

je ouder wordt merk je dat je er stiekem veel van 

hebt meegekregen. De basistechnieken die ik in de 

jeugd heb geleerd, zitten er goed in: de bal aan je voet 

houden, rondspelen, aannames, trucjes, scharen, dat 

soort dingen.”

Danny Blind
Zijn vader Danny Blind speelde nog voor Ajax toen 

Daley Blind zich er voor het eerst voor de training 

Daley Blind is nu nog ‘de zoon van’ Ajax-legende Danny Blind, 

maar het is een kwestie van geduld voor de rollen zijn omgedraaid. 

Blind junior blijft nuchter en werkt hard. Alles met dat ene doel 

voor ogen: “Ik wil doorbreken bij Ajax.” 

Daag

AJAX-TALENT DALEY BLIND

“IK BEN ER NOG LANG NIET”
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meldde. “Er zullen heus wel mensen geweest zijn 

die dachten dat ik dankzij mijn vader voor Ajax mocht 

spelen,” stelt hij desgevraagd. Blind junior haalt er zijn 

schouders over op. “Het is nu eenmaal zo. Ik kan er 

ook niets aan doen. Ach weet je, na een tijdje hebben 

mensen het er niet meer over. Toen ik net bij Ajax zat 

en mensen hoorden wie mijn vader was, was dat heel 

bijzonder. Dat is hetzelfde als je in een nieuwe klas 

komt. Na een tijdje ebt dat weg. Zo wil ik het ook.”

Danny Blind speelde van 1986 tot 1999 voor de Am-

sterdammers. Blind won alles wat hij kon winnen op 

clubniveau. Met Ajax veroverde hij vijf landstitels, vier 

nationale bekers, de Champions League, de Europa 

Cup II, de UEFA-beker en de Wereldbeker. Daley Blind 

kan zich die hoogtijdagen niet meer letterlijk voor de 

geest halen. Niet zo verwonderlijk want Daley was 

bijvoorbeeld pas vijf toen zijn vader de ‘cup met de 

grote oren’ won. 

Daley daarover: “Ik heb achteraf natuurlijk wel beel-

den gezien op video en dvd, maar ik heb het allemaal 

niet bewust meegemaakt. Ik had wel in de gaten dat 

mijn vader profvoetballer was en dat dat bijzonder 

was. Ik kan me een paar keer herinneren dat ze hem 

om een handtekening vroegen. Ja, dat vond ik leuk, 

maar dat heeft verder geen rol gespeeld in mijn wens 

profvoetballer te worden. Ik vind het hartstikke leuk 

als mensen mij om een handtekening vragen en daar 

wil ik ook alle aandacht aan geven, maar het gaat me 

om het voetbal. Ik heb nooit gedacht: later wil ik ook 

handtekeningen uitdelen. Ik dacht: later wil ik in de 

Arena staan! Of ik al veel fans heb? Een paar op Hy-

ves, maar het stelt niets voor als je het vergelijkt met 

Luis Suárez.”

Daley Blind doorliep de jeugdopleiding zonder kleer-

scheuren. Bij het jaarlijkse evaluatiegesprek luidde de 

conclusie steevast dat hij nog een jaar langer mocht 

blijven. “Van het team waar ik mee ben begonnen, 

zijn er nog twee over. Er vallen steeds meer jongens 

af. Soms is het hard. Ik heb ook wel periodes gekend 

waarin het wat minder ging, maar het was altijd goed 

genoeg. Dat die anderen afvielen motiveerde mij juist. 

Ze gingen naar een andere club of naar een amateur-

club. Dat wilde ik niet, ik wilde doorbreken bij Ajax.”

Nederlands elftal 
Rond zijn zestiende had Daley Blind het gevoel dat de 

droom van een profcarrière best wel eens werkelijk-

heid zou kunnen worden. “Ik ging spelen in de B1, 

maar mocht al snel met de A1 meetrainen. Ik sloeg 

eigenlijk een jaar over. Ik werd uitgenodigd voor 

het Nederlands elftal onder zeventien en dat ging 

ook helemaal goed. Ik herinner me nog dat ik voor 

het eerst die uitnodiging van de KNVB kreeg. Ik zat 

weliswaar altijd al bij de districtteams, maar landelijk 

is toch weer wat anders. Dat betekent dat je bij de 

besten van het land in jouw leeftijdscategorie hoort. 

Je wordt in de gaten gehouden. Ik was heel trots en 

mijn ouders ook. Weer een stapje dichterbij. Ik was

hartstikke blij. Ik ben nog steeds blij, elke keer als ik 

erbij hoor.

“Met het Nederlands elftal ging het ook heel goed. 

Met de hele lichting spelers van het team trouwens. 

Je merkt dat je kunt aansluiten. Misschien zit er wel 

een contract in… Maar je houdt er altijd rekening mee 

dat je kunt afvallen. Of dat je geblesseerd raakt.”

In 2007 komt Ajax over de brug. Een beetje noodge-

dwongen, want Arsenal heeft belangstelling voor de

jonge speler. Blind ziet het als teken van waardering 

dat Ajax hem een contract biedt en tekent met liefde 

op 29 maart 2007 bij de Amsterdammers. Het contract 

loopt in eerste instantie tot 2010, maar wordt later ver-

lengd tot 2013.

In de zomer van 2008 wordt de middenvelder uitge-

roepen tot Ajax’ Talent van het jaar. In diezelfde pe-

riode maakt hij de overstap naar Jong Ajax, waar hij 

meteen wordt gekozen tot aanvoerder. In het seizoen 

dat volgt traint hij ook veel mee met het eerste elftal 

van Marco van Basten. Op 7 december 2008 maakt

hij zijn debuut tegen FC Volendam. Een mooi moment 

voor Blind en een bijzonder moment voor de club, 

want Daley Blind is hiermee de eerste zoon van een 

oud-Ajax speler die in het eerste debuteert. 

Blind junior speelde daarna nog vijf keer voor Ajax in 

de eredivisie. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie. 

Hoe is dat? 

“Best moeilijk,” antwoordt Blind oprecht. “Je traint 

natuurlijk ook met de selectie, dan zit je er steeds met 

je neus bovenop. Ik word er mentaal wel sterker van. 

Je moet niet vergeten dat het in mijn jeugd allemaal 

heel makkelijk is gegaan. Ik moet ook leren met te-

genslagen om te gaan. En ach, ik ben nog jong.”

Jong én nuchter. Daley Blind wordt dan wel van 

alle kanten bejubeld, hij blijft met beide benen op de 

grond staan. “Nee, dat is niet moeilijk. Dat heb ik wel 

van mijn vader meegekregen. Die weet wat er alle-

maal speelt in de voetballerij. Ik ben zelf ook niet ie-

mand die de hele tijd omhoog loopt te kijken. Ik ben er 

nog lang niet. Ik wil nu eerst het eerste halen en dan 

basisspeler worden. Ik hoop dat ik dit jaar nog wat 

speelminuten krijg en dat ik volgend jaar van vaste 

waarde kan zijn. Ajax-1 is mijn grote droom.”

En dus werkt Blind hard op de training, mét zijn vader 

trouwens die begin dit seizoen zijn baan als technisch 

manager omruilde voor die van assistent trainer. Is 

het niet vreemd om met je vader te werken?

Daley Blind: “In het begin wel, maar inmiddels zie ik 

hem op het veld meer als trainer dan als vader. We 

kunnen dat allebei goed scheiden. Thuis zijn we ge-

woon weer vader en zoon. Als hij me op het veld op 

mijn flikker moet geven, dan doet hij dat gewoon. En 

als ik vind dat ik wat moet zeggen, dan doe ik dat 

ook.”
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“Ik heb een paar fans op Hyves, 

maar het is niets in vergelijking met 

Luis Suárez”

“Dat ik nu niet speel, maakt me 

mentaal sterker. Ik moet ook leren 

met tegenslagen om te gaan.”

Daley Blind over Rob Jansen 

van Sport-Promotion

“Toen er belangstelling kwam vanuit het 

buitenland, was ik pas zeventien. Ik was 

nog helemaal niet bezig met zaakwaar-

nemers. Bovendien kon mijn vader mijn 

zaken toen nog behartigen. Dat gaat nu 

niet meer omdat hij voor Ajax werkt. Via 

hem ben ik bij Rob Jansen van Sport-Pro-

motion terecht gekomen. Hij zat daar zelf 

vroeger ook. Rob en ik hebben niet veel 

contact, maar als ik hem nodig heb, dan 

is hij er. Prima toch?”
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Met al het bouwverkeer en de werklui is het een druk-

te van belang in het stadion van FC Oss. Achter een 

van de doelen wordt een nieuwe tribune gebouwd. 

De club investeert in de toekomst, maar welke toe-

komst is dat? Mischa Rook directeur van FC Oss en 

oud-CSR-lid, haalt zijn schouders op. “Ik ga ervan uit 

dat de toekomst van FC Oss in de eerste divisie ligt,” 

zegt hij. “Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn ogen 

sluit voor degradatie. De laatste jaren zijn we vaker in 

het rechterrijtje geëindigd dan in het linker. Dan moet 

je de realiteit voor ogen houden.” 

De realiteit is dus dat FC Oss er rekening mee moet 

houden dat degradatie uit de eerste divisie tot de mo-

gelijkheden behoort. De nieuw te vormen topklasse is 

voor FC Oss en tien andere ploegen uit de eerste divi-

sie een reële dreiging. De ploeg ging daarom voor de 

thuiswedstrijd tegen Haarlem zelfs in trainingskamp. 

Rook: “Trainingskamp is misschien niet de juiste om-

schrijving. Daarbij denken mensen vaak aan vele trai-

ningen. We zijn gewoon na de donderdagtraining met 

de eerste selectie naar een hotel gereden en hebben 

ons daar samen voorbereid op de wedstrijd. Zoiets doe 

je natuurlijk omdat er toch sprake is van een heel be-

langrijk duel. We zijn hier bezig met een beleid dat erop 

gericht is deze club structureel in het linkerrijtje van de 

Jupiler League te laten eindigen. Je wilt voorkomen 

dat zo’n proces wordt verstoord.”

De nieuwe tribune maakt deel uit van dat proces. “Die 

tribune is een inspanning van de Gemeente Oss, Hoog-

huis Lyceum, ROC de Leijgraaf, SV TOP en FC Oss. Het 

gebouw gaat talentencampus Oss heten. De tribune 

is van FC Oss, maar het gebouw waar de tribune op 

gebouwd is, zal van de school zijn. Je moet het zien als 

een onderwijsboulevard, waar ook FC Oss een aandeel 

in zal hebben. Er zullen hier ook stageplekken te verge-

ven zijn voor studenten in het betaald voetbal.”
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De topklasse staat voor de deur, maar er zijn er maar weinig die weten hoe die nieuwe afdeling 

er precies uit gaat zien. Zowel de amateurhoofdklassers als de clubs uit de eerste divisie wagen 

in juli 2010 daarom een sprong in het diepe. Mischa Rook, manager algemene zaken van FC Oss, 

is één van die beleidsbepalers die niet weet wat hem in de topklasse te wachten staat. ProProf 

Magazine sprak met hem.

INTERVIEW MISCHA ROOK 

“FC OSS ZAL NIET OMVALLEN BIJ DEGRADATIE”
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uitstraling
FC Oss heeft een begroting van 2,1 miljoen. De club wil 

daar structureel 3 miljoen van maken, een bedrag dat 

nodig is om een plaats in het linkerrijtje van de eerste 

divisie waar te maken. “We zijn zes, zeven jaar gele-

den begonnen met dat plan. We werken met beper-

kingen maar gaan daar creatief mee om. De laatste 

vier jaar hebben we drie keer de play-offs gehaald. 

Dat is knap. Het is dan ook een nadelige ontwikkeling 

dat we van zes periodetitels naar vier gaan. Voor een 

club als FC Oss heeft meedoen aan een nacompetitie 

misschien weinig gevolgen, maar voor onze uitstra-

ling in de regio is het heel belangrijk.”

FC Oss zit in een gebied waar het concurrentie heeft 

van FC Den Bosch, RKC Waalwijk en NEC uit Nijme-

gen. Daarnaast zit in het nabijgelegen Rosmalen de 

gerenommeerde hoofdklasser OJC. Clubs die alle-

maal in dezelfde vijver vissen naar talenten en spon-

sors. Rook: “Het is een heel erg beperkt gebied waar 

je je op kunt richten. Maar het is niet onmogelijk om 

een club uit de eerste divisie draaiende te houden.”

Mischa Rook speelde maar liefst twaalf jaar betaald 

voetbal. Negen jaar was hij actief in de eerste divisie, 

drie jaar in de eredivisie. De 36-jarige Rook speelde 

372 competitiewedstrijden en maakte 44 treffers. 

Die achtergrond geeft hem een voorsprong op an-

dere managers in de bedrijfstak. Bovendien wist hij al 

vroeg dat hij een functie als manager algemene zaken 

ambieerde. Mischa Rook speelde vijf seizoenen be-

taald voetbal in Oss. De laatste twee seizoenen werd 

hij al langzaam ingewerkt in zijn functie. In feite is de 

manier waarop hij is toegegroeid naar zijn huidige 

functie een schoolvoorbeeld van hoe het eigenlijk 

zou horen te gaan.

vraagtekens

Als manager van FC Oss vindt hij het moeilijk om in 

te schatten wat nu de gevolgen zijn van degradatie 

naar de nieuwe topklasse. Rook: “Er zijn nog teveel 

vraagtekens. Niet alleen voor de clubs, maar ook voor 

andere organisaties zoals de vakbonden. Hoe zit het 

met contracten? Zijn die nog geldig? Kan je beste 

speler misschien ineens zijn contract inleveren bij 

degradatie naar de topklasse? Hoe zit het met con-

tracten met je sponsors? Wat kun je die nog aanbie-

den in een topklasse? Ik krijg van sponsors en spelers 

allerlei vragen, maar ik weet de antwoorden ook niet. 

Om de simpele reden dat al die dingen nog steeds niet 

zijn vastgesteld.”

Het is een nachtmerrie voor een beleidsbepaler die 

het liefst enkele jaren vooruit kijkt. Hoe moet je hier-

op inspelen? Rook: “Je moet er in ieder geval voor 

zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan. 

Iedereen kent de verhalen van clubs uit de eredivisie 

die bij degradatie ineens in de problemen komen van-

wege eredivisiecontracten met spelers en het terug-

lopen televisie- en sponsgelden. Dat moet je zien te 

voorkomen. Om een voorbeeld te geven: onze lease-

contracten lopen allemaal tot 30 juni 2010. Je maakt 

zo’n voorbehoud omdat je wilt zien hoe de situatie zal 

zijn op dat moment. In welke divisie of klasse speel je 

en wat zijn de financiële gevolgen? Bert Zwanenburg 

(voorzitter en bestuurslid technische zaken) kijkt op 

dat gebied op dezelfde manier naar de spelerscon-

tracten.”

FC Oss heeft achttien contractspelers, waaronder 

drie huurlingen van NEC. Volgens de eisen van de 

KNVB moeten dat er in de eerste divisie zeventien 

zijn. “De tijden dat je ook in de eerste divisie rijk kon 

worden liggen ver achter ons. Dat was na het Bosman 

Arrest en toen Sport7 werd opgericht. Je kunt stellen 

dat tien van die contractspelers er goed van kunnen 

leven. FC Oss voldoet aan de eisen.” Wat die eisen in 

de topklasse zullen zijn is onduidelijk. De vermenging 

van profclubs en amateurclubs is een sprong in het 

diepe. Rook: “Je hoort daar al zoveel ongefundeerde 

meningen over. Aan de ene kant roept Johan Derk-

sen twee keer in de week dat de topamateurclubs de 

clubs in de eerste divisie aan alle kanten voorbij zul-

len streven. Maar ik heb ook een verhaal gelezen over 

AFC, de trotse koploper van de hoofdklasse. Daarin 

vraagt de trainer zich wat ze te zoeken hebben in een 

topklasse wanneer er bij een uitwedstrijd in de beker 

maar zes supporters meekomen.” 

appels met peren

De waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden 

liggen. Rook: “Het is appels met peren vergelijken. 

Amateurclubs kunnen een groot deel van hun finan-

ciën spenderen aan spelers en zijn daarbij nauwelijks 

aan regels gebonden. Een club in de eerste divisie 

heeft die luxe niet. Om betaald voetbal te mogen spe-

len moet je aan een heleboel voorwaarden voldoen 

op het gebied van verlichting, veiligheid, infrastruc-

tuur en het aantal contractspelers. Dat brengt enor-

me financiële consequenties met zich mee. De ama-

teurclubs hebben daar geen last van. Die kunnen nu 

nog al hun geld besteden aan het versterken van de 

spelersgroep. Die hoeft bovendien niet zo groot te zijn 

omdat ze minder wedstrijden spelen, dat scheelt ze-

ker dertig procent met een club uit de Jupiler league. 

Je kunt het dus niet vergelijken.”

Is Rook het eens met de nieuwe doorstroming? “Na-

tuurlijk, het principe is goed. Het is alleen maar gezond 

dat clubs kunnen promoveren en degraderen. Aan de 

andere kant zit niemand er op te wachten. Het wordt 

nu gewoon doorgedrukt op een manier waarvan je 

weet dat het problemen met zich zal meebrengen.” 

Sommige clubs uit de eerste divisie vrezen dat de-

gradatie gelijk staat aan het einde van de club. Bij 

clubs als Emmen is in de media te horen dat het de 

doodsteek zal zijn wanneer het volgend seizoen in 

de topklasse zal uitkomen. Mischa Rook denkt daar 

iets genuanceerder over. “We hebben natuurlijk ge-

keken wat het eventueel zal betekenen voor ons. We 

denken bij FC Oss niet dat je als club zult omvallen. 

Natuurlijk moet je de tering naar de nering zetten. Het 

probleem is dat er nog een heleboel onzekerheden 

zijn. We hebben sponsorcontracten met clausules in 

geval van promotie en nacompetitie. Met degradatie 

heb je in het verleden nooit rekening gehouden, maar 

daar zul je nu toch op moeten inspelen. Ik denk dat 

deze dingen zich vanzelf zullen oplossen. Mensen 

roepen al heel snel dat een club zal omvallen, maar 

de realiteit is anders. Zelfs clubs als Fortuna Sittard 

en RKC Waalwijk die iedereen had opgegeven leven 

nog steeds.”
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“Ik krijg allerlei vragen van 

sponsors en spelers, maar ik weet 

de antwoorden ook niet”
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Keisuke Honda is de verrassing in de eredivisie. Heel Venlo heeft de geblondeerde Japanner in 

de armen gesloten, maar het is de vraag hoe lang ze hem nog daar kunnen houden. Honda wil 

zich namelijk verder ontwikkelen en beraadt zich op een volgende stap. 

KEISUKE HONDA: 

1818

P r o P r o f  M a g a z i n e



19

n o v e m b e r  2 0 0 9

Als ProProf het parkeerterrein van stadion De Koel 

opdraait, staat de plaatselijke sterspeler al met een 

draaiende motor te wachten. “Follow me. Lunch!” 

Even later roert Keisuke Honda in een champignon-

soep en hapt hij in een ciabatta met kipsalade. “Een 

Japanse maaltijd is in Venlo en omstreken niet te 

vinden,” vertelt Keisuke Honda. “Daarvoor moeten 

we naar Düsseldorf, want daar is een grote Japanse 

gemeenschap. In Nederland wonen bijna geen land-

genoten van mij. Gelukkig kookt mijn vrouw elke dag 

Japans.”

De ober verhoogt zijn pas nu hij de nummer tien van 

VVV aan tafel heeft zitten. Als commercieel directeur 

Marco Bogers toevallig binnen komt vallen slaat hij 

de geblondeerde Japanner joviaal op de schouders. 

Honda is de trots van Venlo, zoveel is wel duidelijk. 

ProProf is voorstander van een beperking van het 

aantal buitenlandse spelers om Nederlandse talenten 

een kans te geven. Behalve als de van buiten aan-

getrokken voetballers kwaliteit toevoegen aan het 

niveau van de eredivisie. Honda doet dat. Vorig jaar 

won hij al de Bronzen Stier voor de beste speler van 

de eerste divisie. Na een wervelende competitiestart 

sprak heel Nederland over hem. “Ik heb niks gemerkt 

van die mediahype. Ik kan toch niks lezen of verstaan. 

Ik ben blij dat ik de lijn heb kunnen doortrekken. Wat 

dat betreft heb ik ook veel te danken aan trainer Jan 

van Dijk die me zo laat renderen. Toch wordt het zo 

langzamerhand wel tijd voor een nieuwe stap om me 

nog sneller te kunnen ontwikkelen.”

geïntegreerde allochtoon
Honda draait nergens om heen. Hij is een open boek. 

“Ik ben Honda. Niet de auto, maar de voetballer,” zei 

hij bij zijn entree in de business club. Sindsdien heeft 

Venlo hem in de armen gesloten. In het rechtse bol-

werk, waar het bulkt van de Geert Wilders-stemmers, 

is Honda de perfect geïntegreerde allochtoon. “Het 

is hier één grote familie,” zegt hij. “Ik kan niet vaak 

genoeg thank you zeggen tegen VVV.”u

Zijn vrouw heeft wat meer moeite haar draai te vin-

den. “Zij mist de familie meer dan ik. Als ik twee keer 

per jaar mijn familie bezoek, is het goed. Verder volg 

ik mijn eigen route. Ik ben toch al niet zo’n fan van 

vliegtuigen, dus ik blijf liever in Venlo. Mijn vrouw 

zorgt ervoor dat ik zo goed mogelijk kan presteren. Ze 

kookt, maakt het huis schoon en wast onze kleding. 

Soms ga ik met haar shoppen in Düsseldorf. Ze heb-

ben daar ook karaokebars. Daar gaan we ook wel-

eens naartoe.”

Niet veel spelers uit het Verre Oosten breken door 

in Europa. Honda is rotsvast overtuigd van zijn kan-

sen. “Weet je waarom ik hier zo goed pas? Ik moet 

me kunnen focussen voor een wedstrijd. Dat kan 

hier omdat het zo rustig is. In Japan is het altijd druk, 

druk, druk. De hele dag door komen er mensen je huis 

binnenvallen. Zelf ben ik geboren in Osaka. Daar wo-

nen ongeveer acht miljoen mensen. En hier?” Honda

kauwt op zijn broodje en barst dan in lachen uit: “Ze-

ventigduizend mensen!” De Japanner wist aanvan-

kelijk niet wat hij meemaakte aan de rand van Venlo. 

“Die stilte… Voor mij is het perfect.” Hij wijst in de 

verte. “Daar woon ik. Ik wil niet drie kwartier in de 

auto zitten om bij het stadion te komen. Eén ding telt 

en dat is als voetballer zo hoog mogelijk eindigen. Dat 

kan alleen met zo weinig mogelijk aan mijn hoofd. Ik 

heb een Japanse hond laten verschepen naar Venlo. 

Met die hond loop ik na elke training in de bossen. 

Dan denk ik na over mijn doelen.”

speciale methode
Die doelen staan hem helder voor ogen. “Vorig jaar 

maakte ik zestien doelpunten. In de eredivisie wil ik 

tien keer scoren en tien assists geven. Ik ben goed 

begonnen, maar na de eerste wedstrijden is het wel

moeilijker geworden. In het begin had ik veel vrijheid 

en ik kwam vaak in de positie om te scoren. Nu speelt 

de nummer 6 van de tegenstander steeds vast op mij. 

Daardoor is het moeilijker om op te vallen. Ik moet 

meer scoren.”

Honda heeft daar een speciale methode voor. Om in

de stemming te komen kruipt hij voor elke wedstrijd

voor de televisie. Dan kijkt hij een dvd van Dennis 

Bergkamp. “Ken je die dvd met zijn honderd mooiste 
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goals? Ik kan er geen genoeg van krijgen. Wat een 

fantastische speler. Een van mijn favoriete doelpun-

ten is die tegen Argentinië. Jammer toch dat het op 

de een of andere manier op het laatste moment al-

tijd net mis gaat met het Nederlands elftal. Wat is dat 

toch? Ze moeten toch weer eens een toernooi kunnen 

winnen. Met Brazilië en Spanje horen jullie volgens 

mij tot de beste teams van de wereld. Jammer dat 

Bergkamp vliegangst heeft trouwens. Dan zal hij wel 

nooit de hoofdcoach worden van Ajax.”

De dvd van de voormalige topspeler dient als inspira-

tiebron dus. “Scorend vermogen is uiteindelijk toch 

waar andere clubs naar kijken.” Na de vliegende 

competitiestart waarin hij aan de lopende band 

scoorde, kwam er dan ook een bod vanuit Moskou. 

“Het gaat mij niet om geld, maar om mijn loopbaan 

zo goed mogelijk uit te stippelen. Daarom wil ik ook 

eerst een stap maken in Nederland. Ajax of PSV lijken 

mij mooie clubs. Samen met FC Twente zullen die tot 

het laatst strijden om het kampioenschap. Tegen alle-

drie heb ik nu gespeeld. Ze ontlopen elkaar niet veel. 

Luis Suárez scoorde tegen ons vier keer, maar Ajax is 

meer dan Suárez alleen. Het is ook een goed team.”

Honda lacht als hij de namen van de topclubs uit-

spreekt. Dat is waar hij straks naartoe wil. De speler 

zegt dat de beslissing over zijn toekomst steeds dich-

terbij komt. “Voorzitter Hai Berden is een zakenman. 

Hij weet dat mijn contract nog maar anderhalf jaar 

doorloopt. Binnenkort gaan we om tafel om te praten 

over de toekomst. Daarover overleg ik vaak met Kees

Ploegsma junior. Toen ik naar Nederland kwam had 

ik een Japanse zaakwaarnemer. Maar ik had iemand 

nodig die de Nederlandse en Europese markt kent, 

iemand die weet hoe het hier werkt. Ik wil me alleen 

maar focussen op mijn spel en verder zo weinig mo-

gelijk zorgen hebben. Spelers hebben me geïntrodu-

ceerd bij Ploegsma en ik kreeg bij hem meteen een 

goed gevoel. Samen met Kees trek ik mijn plan.”

impuls
Honda denkt dat in de toekomst nog veel meer spelers 

uit Japan zijn voorbeeld zullen volgen. De introductie 

van de J-League en vooral het WK in 2002 hebben 

het voetbalniveau in het land een impuls gegeven. De 

competitie startte met een invasie aan buitenlanders 

zoals Zico, Jorginho, Lineker en Littbarski. Vandaag 

de dag staat de Japanse competitie meer op eigen 

benen en ontwikkelt het voetbal zich in rap tempo 

naar volwassenheid. “De stadions zitten vol en de 

mensen kijken op tv. Het niveau gaat met sprongen 

vooruit. Wat dat betreft is het een groot succes. Na-

tuurlijk is er nog wel steeds een enorm niveauver-

schil met de eredivisie. De competitie bestaat pas 

sinds begin jaren negentig. We doen het dus al heel 

goed. Het grote probleem is het gebrek aan fysieke 

kracht. Japanners zijn in het algemeen klein en niet 

zo sterk. We moeten het hebben van de techniek. Ik 

ben ook een liefhebber van technisch voetbal, maar 

in het moderne voetbal moet je ook fysiek wat kun-

nen brengen. Daarin kunnen we in Japan nog flinke 

stappen maken.”

De ambities zijn er niet minder om. Japan is gekwalifi-

ceerd voor het WK van komende zomer. “De doelstel-

ling is om tot de laatste vier te komen,” zegt Honda 

onomwonden. “Dat is wat de trainer heeft gezegd. De 

spelers gaan daarin mee, omdat we allemaal dezelfde 

ambitie willen uitstralen.” 

Honda is international, maar speelt niet altijd in de ba-

sis. De kans is groot dat hij erbij is in Zuid Afrika. “Het 

zou leuk zijn om tegen Nederland te loten, al heb ik 

liever een makkelijke poule zodat we meer kans heb-

ben om onze doelstelling te realiseren. Toen ik zestien 

jaar was, werd het WK in mijn eigen land gespeeld. 

Ik heb alle wedstrijden op televisie gekeken. Japan 

was goed, Zuid Korea zeer zeker ook. Toen kwam ik 

erachter dat Guus Hiddink wel een heel bijzondere

trainer moet zijn. Ook vroeg ik me af: waar is Neder-

land? Daar heb je het weer. Met Nederland gaat het 

soms op de raarste momenten mis. Hopelijk ben ik 

erbij in Zuid Afrika, al maak ik me wel een beetje zor-

gen om de veiligheid van mijn familie. Als de bond dat 

maar goed regelt. Dat bedoel ik weer met focussen. 

Spelers moeten geen zorgen aan hun hoofd hebben, 

dan presteren ze optimaal. Of dat nou in Zuid Afrika

of Venlo is.”
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“Ik heb niks gemerkt van die 

mediahype. Ik kan toch niks lezen of 

verstaan.”

“Met Japan willen we het komende 

WK bij de laatste vier eindigen.”
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Op 4 juli 2009 is hij geboren: Dirkie. Dirkie is bovenal 

de mascotte van de Dirk Kuyt Foundation (DKF), maar 

ook een klein beetje het kindje van ProProf. De look-

a-like van Dirk Kuyt is namelijk gesponsord door Pro-

Prof. De komende twee jaar zal Dirkie een shirt dra-

gen met de naam van de vakbond.

De relatiedag van DKF in juli beloofde een schitte-

rende dag te worden en dat werd het ook. De gasten 

van DKF waren uitgenodigd in het strandpaviljoen van 

Katwijk. Er was natuurlijk een hapje en een drankje 

en algemeen manager Maurice Brederode vertelde 

hoe de stichting er voor staat. Brederode: “We zijn 

op een punt gekomen dat we kwaliteit kunnen garan-

deren. Jaarlijks hebben we veertig evenementen op 

de kaart staan, daarmee bereiken we een paar dui-

zend G-sporters. Het aantal evenementen willen we 

uitbreiden.”

Om een indruk te geven van de evenementen waar 

DKF bij betrokken is, werd op de relatiedag een 

wedstrijd beachsoccer gespeeld. Het Nederlandse 

beachsoccer team speelde een wedstrijd tegen een 

G-team dat voor de gelegenheid was versterkt met 

Dirk Kuyt himself.ff

“Voor Dirk Kuyt was het leuk om te zien hoeveel men-

sen betrokken zijn bij zijn stichting,” vertelt Bredero-

de. “Met zijn allen krijgen we een hoop voor elkaar.”

In het vorige nummer van ProProf Magazine kondig-

den we de komst van Dirkie al aan. Op de relatiedag 

van DKF werd de mascotte van de stichting onthuld. 

Voor Dirk Kuyt zelf kwam dat als een verrassing. Mau-

rice Brederode vertelt lachend: “Dirk wist dat de pop 

gemaakt zou worden, maar hij wist niet dat hij al af 

was. Toen Dirkie binnenkwam, was het meteen la-

chen. Dirk had hem ook nog niet gezien. De eerste die 

met Dirkie op de foto wou, was Dirks moeder. Daarna 

is hij nog een paar honderd keer op de foto gegaan 

met andere aanwezigen. Die pop wordt een hype. Als 

we naar een evenement gaan, gaat Dirkie negen van 

de tien keer mee. Hij reikt de prijzen uit of loopt zo-

maar wat rond. Werkelijk iedereen wil met hem op de 

foto. Ik denk dat het nu al de meest gefotografeerde 

pop van Nederland is.”

ProProf sponsorde Dirkie ter gelegenheid van haar 

tienjarig bestaan. De vakbond draagt de gehandicap-

tensport een warm hart toe. Dirk Kuyt is bovendien 

lid van ProProf. Directeur Ko Andriessen is blij dat 

het geld zo goed terecht is gekomen. “Sport is een

heerlijke uitlaatklep. Ik moet er niet aan denken om 

zelf niet te kunnen sporten. Dankzij de Dirk Kuyt Foun-

dation kunnen mensen met een beperking ook lekker 

sportief bezig zijn. Een goede zaak. Zo’n dag kun je 

afmaken door Dirkie mee te nemen. Wij zijn blij dat

we daar een steentje aan hebben kunnen bijdragen.”

H I E R  I S . . . D I R K I E !
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Dirk Kuyt heeft sinds juli een dubbelganger. Dirkie zal de 

evenementen waarbij de Dirk Kuyt Foundation is betrokken nog 

een beetje meer glans geven. De mascotte van de stichting is nu al 

de meest gefotografeerde pop van Nederland.

Waar is Dirkie?
Dirkie heeft het er maar druk mee. De afgelopen 

periode liet hij zijn gezicht ondermeer zien bij de 

finaledag van het NK beachsoccer G-League, de 

Paragames in Breda en de Extreme G-sportdag op 

Papendal. 

Komend jaar is de Dirk Kuyt Foundation weer 

betrokken bij de organisatie van een aantal natio-

nale kampioenschappen voor G-sporters. Het NK 

rolstoelhockey, waterbasketball, beachsoccer en 

goalball kunnen rekenen op de steun van DKF. 

Wil je meer weten over de activiteiten van DKF? 

Kijk dan op www.dirkkuytfoundation.nl.
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COLOFON

REDACTIE:

Ko Andriessen, Gerard Arink, 

Annemoon van Campen, Daan 

Hermes, Raquel Mourik, Ton Lipper 

en Leo Verbeek

VORMGEVING, DTP EN

DRUKWERK:

Ipskamp Drukkers, Enschede

Tel.: 053 - 482 62 62

FOTOGRAFIE:

Bram Delmee, Voetbal 

International, Carli Hermès

DIRECTIE PROPROF:

Mr. J.T. (Ko) Andriessen

BESTUUR PROPROF:

Drs. H.J. (Harm) Swierenga, 

Mr. L. (Lucas) Goes,

Drs. P.T.M. (Paul) Ruijsenaars,

Drs. D. (Daan) Hermes,

John Veldman,

Dirk Jan Derksen

ADRES:

Postbus 400

4100 AK Culemborg

T: (0345) 85 14 32

F: (040) 251 12 25

 (0345) 85 16 50

E: proprof@unie.nl

I: www.proprof.nl

PARTNERS:

Grandstand Football BV, 

Sports Entertainment Group

World Soccer Consult BV,

Pro Athlete BV en

Sport Promotion BV
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Kijk op topsportdesk.nl

Rabo Topsportdesk. 

 Het is tijd voor de Rabobank.

Topsport vraagt om focus. Om concentratie. Je wilt je als topsporter volledig richten op het leveren van prestaties. 

Daarom mogen je financiële zaken niet veel tijd kosten, maar tegelijk wil je deze optimaal regelen. Hiervoor kun 

je vertrouwen op de Rabo Topsportdesk. Wij kennen de topsportwereld van binnenuit en weten wat topsporters 

beweegt. We helpen je met een persoonlijk toekomstplan en nemen je alle zorg uit handen. Zo maken we een 

maximale focus op prestaties mogelijk.

Meer weten? Bel de Rabo Topsportdesk (040 - 293 65 96 / 06 - 129 764 26).


